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Завданням курсу «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» є 

вироблення у студентів уміння застосовувати традиційні та нкетрадиційні методи 

навчання, планувати заняття з філологічних дисциплін, укладати конспекти лекцій 

з філологічних дисциплін у вищій школі; готувати матеріали для проведення 

практичних занять з філологічних дисциплін; навчити студентів складати білети 

та завдання для контрольних робіт і колоквіумів.  

 
Коротка 

анотація 

курсу 

Курс Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» – важливий 

етап у формуванні педагогічної майстерності студента-філолога. Адже основним 

фахом студента-магістра з української мови є викладання у закладах вищої школи, 

тому курс зможе ознайомити студентів з особливостями вивчення філологічних 

дисциплін у вищій школі; плануванням, видами робіт при вивченні філологічних 

дисциплін у вищій школі (лекції, практичні заняття); з формами контролю 

засвоєння вивченого матеріалу (заліки, іспити, колоквіуми, тощо). У результаті 

магістр-філолог умітеме застосувавати традиційні та інноваційні принципи та 

методи у процесі викладання філологічних дисциплін у вищій школі, аналізувати 

компетентності у процесі викладання фахових дисциплін, підготувати лекцію і 

провести її; підготувати практичне заняття і провести його. 

Навчальний процес передбачає лекції, практичні заняття, самостійну роботу. 

Підготовка до практичного заняття складається з двох етапів. На першому 

студент-філолог знайомиться із системою запитань та вивчає основний 
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теоретичний матеріал. Опрацювання наукових відомостей та ознайомлення з 

методичними засадами, закладеними в працях із лінгводидактики, – важливий 

етап для формування теоретичного підґрунтя майбутньої професійної діяльності. 

Робота з рекомендованою літературою  вчить виявляти, критично осмислювати та 

творчо використовувати кращі надбання педагогічного досвіду.  

Другий етап – виконання практичних завдань, основне призначення яких 

навчити свідомо набувати власного досвіду у процесі викладання української 

мови у вищій школі. На практичному занятті магістранти формують навички 

застосовувати загальні й часткові дидактичні методи та прийоми в навчанні у 

вищій школі, обирати відповідні форми роботи, оцінювати їхню ефективність, що 

надалі повинно забезпечити вдосконалення професійної майстерності. Практичні 

завдання побудовано на засадах творчого підходу, з урахуванням можливостей 

залучення здобутих теоретичних знань.  
Мета та 

цілі курсу 
Мета курсу «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» 

ознайомити студентів з особливостями вивчення філологічних дисциплін у вищій 

школі; плануванням, видами робіт при вивченні філологічних дисциплін у вищій 

школі (лекції, практичні заняття); з формами контролю засвоєння вивченого 

матеріалу (заліки, іспити, колоквіуми, тощо). 

Завдання: аналізувати форми навчання фахових дисциплін  у вищій школі; 

формувати творчі та дослідницькі уміння і навички (діагностичні, прогностичні, 

організаційні, комунікативні), мовленнєву компетентність; виробити у студентів 

уміння планувати заняття з філологічних дисциплін, укладати конспекти лекцій з 

філологічних дисциплін у вищій школі; готувати матеріали для проведення 

практичних занять з філологічних дисциплін; дослідити модульно-рейтингової 

системи навчання у вищій школі; види самостійної роботи у вищій школі; форми 

контролю за навчальним процесом у вищій школі. 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11526 

o Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. 

URL:http://ualib.com.ua/br_6601.html. 

• Костів О., Сколоздра-Шепітко О. Методика викладання української мови : 

Навчально-методичний посібник. Для студентів українського відділення 

філологічного факультету / Оксана Костів, Олеся Сколоздра-Шепітко. – Львів, 

2018. – 202 с. 

• Костриця Н. Пошуки нових форм проведення занять з української мови у 

вищій школі на нефілологічних факультетах // УМЛШ. – 2004. № 3. – С. 53-54. 

• Кочан І. М. Словник-довідник із методики викладання української мови / І. 

М. Кочан, Н. М. Захлюпана. – [2-е вид., виправлене і доп.]. – Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 306 с.  

• Кузьміна І. Інноваційні технології навчання на заняттях української 

літератури у вищій школі. Джерело: 
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• Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії навчання української мови 

студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів : автореф. Дис. 
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ii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf) 
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• Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін . Навчальний 
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• Симоненко Т. Теорія і практика формування професійної 

мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : 

монографія / Т. Симоненко. – Черкаси : Вид. Вовчок О. Ю., 2006. – 328 с. 

• Словник_довідник з української лінгводидактики : навч. Посіб. / кол. Авт. 

За ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.  

• Снігурова І. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання 
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майбутніх інженерів [Електронний ресурс] 
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• Чим відрізняється силабус від РТП і НМК. – Доступно з джерела: 
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1. .  
Триваліст

ь курсу 
Один семестр (9) 

 
Обсяг 

курсу 
Поняття  

Загальний обсяг 120 годин, у т. ч. 16 годин лекційних, 16 годин практичних занять 

і 88 години самостійної роботи. 4 кредити ЄКТС. 3 модулі. 

 
Очікувані 

результат

и 

навчання 

 У результаті вивчення курсу студент повинен 

знати:  

• специфіку викладання української мови на філологічних та нефілологічних 

спеціальностях; 

• загальнодидактичні принципи навчання української мови у вищій школі;  

• традиційні та нетрадиційні методи; 

• форми навчання української мови у вищій школі; 

•  особливості проблемного навчання української мови у вищій школі;  

• особливості модульно-рейтингової системи навчання української мови у вищій 

школі;  

• види самостійної роботи з української мови у вищій школі;  

• форми контролю за навчальним процесом у вищій школі; 

•  способи активізації навчального процесу у вищій школі. 

 
Ключові 

слова 
 Методика викладання української мови у вищій школі, викладання української 

мови на філологічних та нефілологічних спеціальностях; компетентнісний підхід у 

викладанні української мови у вищій школі; принципи навчання української мови 

у вищій школі, технологія лекційних та практичних занять, система ткстових 

завдань,  методичні рекомендації, тренувальна вправа.  
Формат 

курсу 
 Очний, заочний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 
Підсумко

вий 

контроль, 

форма 

Іспит 

Пререквіз

ити 
Цикл курсів з лексикології, фонетики, моорфології, синтаксису української мови, 

історії мови, історичної граматики, діалектології, культури мови, методики 

вивчення української мови в середній школі. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/36167/1/Snihurova_Poednannia_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/36167/1/Snihurova_Poednannia_2017.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08.pdf


 
Навчальні 

методи та 

техніки, 

які 

будуть 

використ

овуватися 

під час 

викладан

ня курсу 

Курс «Методика викладання української мови у вищій школі» передбачає 

застосування словесних та дослідницьких методів, що виявляється у таких  

прийомах: 

застосування прийому пояснення у процесі вивчення теоретичних понять 

(методика, структура лекційного та практичного загняття, традиційні та 

інноваційні методи та прийоми у вивченні української мови у вищій школі; 

використання бесіди для активізації когнітивної діяльності студентів у процесі 

вивчення понять, пов’язаних з методикою викладання; 

застосування прийому інструктажу під час написання власних конспектів лекцій 

та практичних занять з української мови; 

використання наочних методів викладання. 

•  
Необхідн

е 

обладнан

ня 

Проектор, комп’ютер, мультимедійна дошка 

Критерії 

оцінюван

ня 

(окремо 

для 

кожного 

виду 

навчальн

ої 

діяльност

і) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються так:  

• практичні: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

• модулі: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

 • екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Питання 

до заліку. 
1. Об’єкт, предмет методики навчання фахових дисциплін та основні підходи 

до навчання мовознавчих дисциплін у вищому навчальному закладі. 

2. Закономірності, принципи методики навчання мовознавчих дисциплін у 

вищих навчальних закладах. 

3. Зв’язок методики навчання мовознавчих дисциплін із суміжними науками. 

4. Особливості організації навчального (освітнього) процесу у вищому 

освітньому закладі.  

5. Структура проекту стандарту вищої освіти магістра філології за 

спеціальністю 035 «Філологія».  

1. Компетентнісний підхід у вищій освіті. Ключові компетентності. 

2. Перелік компетентностей магістра філології відповідно до проекту 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія». 

3. Призначення навчального плану, навчальної, робочої програми.  

6. Класифікація методів навчання української мови у вищому закладі освіти. 

Словесні, наочні та практичні методи навчання.  

7. Методи навчання за ступенем керування навчальною діяльністю: під 

керівництвом викладача, самостійна робота студентів (з книгою, курсова 

робота, магістерська робота).  

8. Активні, інтерактивні методи, інноваційні методи: кейс-метод, “мозковий 

штурм”, метод проектів, метод портфоліо тощо.  

9. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: ділові та рольові ігри. дискусії, диспути, 

студентські наукові конференції, створення ситуації емоційно-моральних 

переживань, створення ситуації пізнавальної новизни та зацікавленості 

тощо.  

10. Дискусія як метод навчання у вищій школі. Види дискусій: “круглий стіл”, 

дебати, техніка “акваріуму”,  експертна група. 

11. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності: методи усного контролю, методи письмового контролю, методи 



самоконтролю.  

12. Основні види навчальних занять у вищій школі. 

13. Функції, сутність, дидактична мета і загальна будова практичного 

заняття. 

14. Методика планування і проведення практичних занять  . 

15. Традиційні та інноваційні форми практичних.  

16. Функції, сутність, дидактична мета і загальна будова лекційного 

заняття. 

17. Структура академічної лекції, основні вимоги до лекційного заняття. 

18. Методика планування і реалізації лекції з мовознавчих дисциплін. 

19. Традиційні та інноваційні форми лекцій. 

20. Самостійна робота студентів-філологів. 

21. Організація контролю та оцінювання навчальних досягнень 

студентів  

22. Форми контролю  в процесі навчання фахових дисциплін 

філологічного напряму у вищій школі.  

23. Модульний контроль знань, особливості.  

24. Семестровий контроль.  

25. Організація заліків та іспитів.  

26. Методичні основи організації тестового контролю знань.  

27. Класифікація тестів.  

28. Оцінювання знань і умінь студентів.  

29. Модульно-рейтингова система оцінювання.   

30. Уніфікована шкала оцінювання студентів за системою ЕСТS та 

національною системою  

31. Державна атестація студентів рівнів бакалавра та магістра. 

Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів.  

32. Особливості дистанційного викладання.  

33.  Електронні засоби, мережевий сервіс.  

34. Хмарні сервіси у вивчені дисциплін філологічного напряму.  

 

Опитуван

ня 
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. 

/  

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльнос

ті 

(заняття) 

 

Література  Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ І     

7 т. 

 

15. 

02 22 

2 

год. 

Методика фахових дисциплін як наукова 

дисципліна. Зміст, структура курсу та методи 

наукового дослідження. 

  

лекція Закон України «Про вищу 

освіту». Закон від 

01.07.2014 № 1556 VII 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://vnz.org.ua/ 

zakonodavstvo/111_zakon_

ukrayiny_pro_vyschu_osvit

u. 

Стандарт вищої освіти. За 

спеціальністю 035 

«Філологія» галузі знань 

03 «Гуманітарні науки» 

для другого 

(магістерського рівня) 

вищої освіти // 

https://mon.gov.ua/storage/a

pp/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20stand

arty/2019/06/25/035-

filologiya-magistr.pdf 

Костів О. Місце і роль 

курсу „Методика 

викладання фахових 

дисциплін” у підготовці 

магістрів української 

філології // «У вимірах 

слова». Збірник наукових 

праць на пошану 

професора Ірина Кочан. – 

Об’єкт, предмет методики 

навчання фахових дисциплін та 

основні підходи до навчання у 

вищому навчальному закладі. (6 

год.) 

 

17. 02. 23. 

http://vnz.org.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf


Львів, 2019. – С. 427–436 

(у співавторстві). 

Костів О, Мазурик Д. 

«Курс „Методика 

викладання фахових 

дисциплін” у становленні 

професійної 

компетентності магістрів-

філологів» // Вісник 

Львівського університет. – 

Серія філологічна. – 2020 

– Випуск 72 // Доступно з 

джерела: 

http://publications.lnu.edu.u

a/bulletins/index.php/philol

ogy/article/view/10924/111

77 

 

 

8 т. 

2 год 

22. 

02. 

22 

Методика фахових дисциплін як наукова 

дисципліна. Зміст, структура курсу та методи 

наукового дослідження. 

 

Практич

не 

заняття 

Костів О. Місце і роль 

курсу „Методика 

викладання фахових 

дисциплін” у підготовці 

магістрів української 

філології // «У вимірах 

слова». Збірник наукових 

праць на пошану 

професора Ірина Кочан. – 

Львів, 2019. – С. 427–436 

(у співавторстві). 

Костів О, Мазурик Д. 

«Курс „Методика 

викладання фахових 

дисциплін” у становленні 

професійної 

компетентності магістрів-

філологів» // Вісник 

Львівського університет. – 

Серія філологічна. – 2020 

– Випуск 72 // Доступно з 

джерела: 

Зв’язок методики навчання 

мовознавчих дисциплін із 

суміжними науками. (6 год.) 

 

24. 02. 23 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177


http://publications.lnu.edu.u

a/bulletins/index.php/philol

ogy/article/view/10924/111

77 

 

9 т. 

01.03

. 22 

 

 

2 

год. 

Навчальний (освітній) процес у вищому 

освітньому закладі.  

. 

 

лекція Навчальний план 

підготовки магістра з 

галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» за 

спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізації 

035.01  «Українська мова 

та література.–  Режим 

доступу: 

https://philology.lnu.edu.ua/

academics/master/curriculu

m-ukrajinska-mova-ta-

literatura» 

 

 

Закон про вищу освіту та Стандарт 

вищої освіти. (6 год.) 

03.02.23 

10 т.  

2 

год. 

08. 

03.22 

Поняття освітньо-професійної програми (ОПП) 

підготовки фахівців, освітньо-кваліфікаційної 

характеристики (ОКХ). Обсяг дисциплін на 

філологічному факультеті. Призначення 

навчального плану, навчальної програми, робочої 

програми. Поняття про силабус.  

Практич

не 

заняття 

Стандарт вищої освіти. За 

спеціальністю 035 

«Філологія» галузі знань 

03 «Гуманітарні науки» 

для другого 

(магістерського рівня) 

вищої освіти // 

https://mon.gov.ua/storage/a

pp/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20stand

arty/2019/06/25/035-

filologiya-magistr.pdf 

Навчальний план 

підготовки магістра з 

галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» за 

спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізації 

035.01  «Українська мова 

та література.–  Режим 

доступу: 

Поняття про силабус. (6 год.)  

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf


https://philology.lnu.edu.ua/

academics/master/curriculu

m-ukrajinska-mova-ta-

literatura» 

Чим відрізняється силабус 

від РТП і НМК. – 

Доступно з джерела: 

https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/08.pdf 

 

11 т 

15. 

03. 

22 

2 

год. 

Методи навчання фахових дисциплін 

філологічного спрямування у вищій школі 

Технологія навчання. 

 

лекція Лінгвістична підготовка 

майбутніх фахівців: 

ефективні технології 

навчання: монографія / 

Олена Семеног, Вікторія 

Герман, Олександр Земка, 

Ольга Рудь, Наталія 

Громова, Наталя 

Пономаренко, Інна 

Левенок, Марина 

Ячменик. – Суми : сумдпу 

імені А. С. Макаренка, 

2017. – 351 с. 

 

  

11т. 

22.03

.22 

2 

год. 

Методи навчання фахових дисциплін 

філологічного спрямування у вищій школі. 

Традиційні методи. 

практич

не 

заняття 

 

Лінгвістична підготовка 

майбутніх фахівців: 

ефективні технології 

навчання: монографія / 

Олена Семеног, Вікторія 

Герман, Олександр Земка, 

Ольга Рудь, Наталія 

Громова, Наталя 

Пономаренко, Інна 

Левенок, Марина 

Ячменик. – Суми : сумдпу 

імені А. С. Макаренка, 

2017. – 351 с. 

 

Порівняльна характеристика 

методів навчання у вищій та 

середній школі. (8 год.)    

25. 03. 2023 

 МОДУЛЬ 2     

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08.pdf


12т. 

 

29. 

03. 

22 

2 

год. 

Лекція у вищій школі. Основні види навчальних 

занять у вищій школі. Функції, сутність, 

дидактична мета і загальна будова лекційного 

заняття з фахових дисциплін.  

 

 

лекція Семеног О. Академічна 

лекція як професійний 

комунікативний феномен 

// Естетика і етика 

педагогічної дії. Збірник 

наукових праць. – 2011. –  

Вип. 2. – С. 91-101 

Копусь О. А. Роль лекції в 

навчанні майбутніх 

магістрів філології/ 

О. М. Горошкіна, О. А. 

Копусь // Ukrainica VI 

soucasna ukrajinistica 

problem jazyka, literatury a 

kultury  Sbornik vedeckych 

clanku VI. Olomoucke 

symposium ukrajinistu 

stredni a vychodni Evropy 

Olomouc, 2014. – С. 378–

383. 

 

 

Нетрадиційні методи навчання. (8 

год.) 

31. 03.23 

13т. 

05.04

.22 

 

2 

год. 

Традиційні та інноваційні форми лекцій з курсу 

сучасної української мови. Вимоги до структури 

вишівської лекції. Засоби навчання під час лекції.  

 

Практич

не 

заняття 

Семеног О. Академічна 

лекція як професійний 

комунікативний феномен 

// Естетика і етика 

педагогічної дії. Збірник 

наукових праць. – 2011. –  

Вип. 2. – С. 91-101 

Короткий 

термінологічний словник з 

інноваційних 

педагогічних технологій 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www. 

URL:http://ualib.com.ua/br_

6601.html. 

Копусь О. А. Роль лекції в 

навчанні майбутніх 

магістрів філології/ 

О. М. Горошкіна, О. А. 

Оформлення лекційних 

презентацій. (8 год) 

08.04.23 

http://ualib.com.ua/br_6601.html
http://ualib.com.ua/br_6601.html


Копусь // Ukrainica VI 

soucasna ukrajinistica 

problem jazyka, literatury a 

kultury  Sbornik vedeckych 

clanku VI. Olomoucke 

symposium ukrajinistu 

stredni a vychodni Evropy 

Olomouc, 2014. – С. 378–

383. 

 

14 т. 

12. 

04.22 

 

2 

год. 

Практичне заняття у вищій школі. Основні види 

навчальних занять у вищій школі. Функції, 

сутність, дидактична мета і загальна будова 

практичного заняття.  

лекція Кочан І. М. Словник-

довідник із методики 

викладання української 

мови / І. М. Кочан, Н. М. 

Захлюпана. – [2-е вид., 

виправлене і доп.]. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2005. – 

306 с.  

Дороз В. Ф. Методика 

вивчення української мови 

у вищій школі : 

[навчальнометодичний 

посібник] / В. Ф. Дороз. – 

К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 176 с. 

 

  

15 т. 

 

19.04

.22 

2 

год. 

Методика розроблення і проведення практичних 

занять з фахових дисциплін філологічного 

профілю.  

практич

не 

заняття 

 

Кочан І. М. Словник-

довідник із методики 

викладання української 

мови / І. М. Кочан, Н. М. 

Захлюпана. – [2-е вид., 

виправлене і доп.]. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2005. – 

306 с.  

 

Традиційні та інноваційні форми 

практичних занять  з курсу 

сучасної української мови. (6 год) 

 

21.04.23 

16 т. 

26. 

04. 

Форми контролю  в процесі навчання фахових 

дисциплін філологічного напряму у вищій школі. 

Модульний контроль знань, особливості. 

лекція Паращенко Л. І., 

Леонський В. Д., Леонська 

Г.І. Тестові технології у 

навчальному закладі: 

Модульний контроль знань, 

особливості. Семестровий 

контроль. (6 год.) 

28. 04. 23 



22 

 

2 

год. 

Семестровий контроль.  Метод. Посібник. К.: 

“Майстерня книги”, 2006. 

217 с.  

Дороз В. Ф. Методика 

вивчення української мови 

у вищій школі : 

[навчальнометодичний 

посібник] / В. Ф. Дороз. – 

К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 176 с. 

 

17 т. 

03. 

05. 

22  

 

2 

год. 

Форми контролю  в процесі навчання фахових 

дисциплін філологічного напряму у вищій школі. 

Практич

не 

заняття 

Паращенко Л. І., 

Леонський В. Д., Леонська 

Г.І. Тестові технології у 

навчальному закладі: 

Метод. Посібник. К.: 

“Майстерня книги”, 2006. 

217 с.  

Дороз В. Ф. Методика 

вивчення української мови 

у вищій школі : 

[навчальнометодичний 

посібник] / В. Ф. Дороз. – 

К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 176 с. 

 

Організація заліків та іспитів. 

Методичні основи організації 

тестового контролю знань. 

Класифікація тестів. (6 год.) 

06. 05. 23 

 МОДУЛЬ 3     

18т. 

 

10. 

05. 

22 

2 

год. 

Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-

рейтингова система оцінювання.  Уніфікована 

шкала оцінювання студентів за системою ЕСТS та 

національною системою Державна атестація 

студентів рівнів бакалавра та магістра. 

Організація проведення державних 

кваліфікаційних іспитів.  

 

 

лекція Кочан І. М. Словник-

довідник із методики 

викладання української 

мови / І. М. Кочан, Н. М. 

Захлюпана. – [2-е вид., 

виправлене і доп.]. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2005. – 

306 с.  

Гронлунд Норман Е. 

Оцінювання студентської 

успішності: Практичний 

посібник. К.: Навч. Метод. 

Центр “Консорціуміз 

  



удосконалення 

менеджмент-освіти в 

Україні”, 2005. 312 с.  

 19 т. 

17.05

.22 

  

 

2 

год. 

Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-

рейтингова система оцінювання.  Організація 

проведення державних кваліфікаційних іспитів. 

практич

не 

заняття 

 

 

Кочан І. М. Словник-

довідник із методики 

викладання української 

мови / І. М. Кочан, Н. М. 

Захлюпана. – [2-е вид., 

виправлене і доп.]. – Львів 

: Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2005. – 

306 с.  

Гронлунд Норман Е. 

Оцінювання студентської 

успішності: Практичний 

посібник. К.: Навч. Метод. 

Центр “Консорціуміз 

удосконалення 

менеджмент-освіти в 

Україні”, 2005. 312 с.  

 

Самостійна робота, її особливості. 

(6 год.) 

20. 05. 23 

20 т. 

24. 

05. 

22  

 2 

год. 

Особливості дистанційного викладання.  

Електронні засоби, мережевий сервіс. Хмарні 

сервіси у вивчені дисциплін філологічного 

напряму.  

 

лекція Макарова М. 

Використання мережі 

Інтернет у навчальному 

процесі студентів-

філологів  // Вісник 

Львівського університете. 

Серія філологічна. Вип. 
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